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ដំណាខំ្នុរការ ៉ុត 

 

១. ផ្ទៃដីដដំ៉ុះ និងបរិោណទលដំណាខំ្នរុព្គប់ព្បម្េទ រនុងឆ្ន ២ំ០២០ 

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរសិរមម រុកាា ក្បម៉ាញ់ និងននសាទ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ នៅទូទាំងក្បនទសដាំណាំ   

ខ្នុរក្របក់្បនេទដាំដុុះបាន៖ 

 

ល.រ លរាណៈដាំដុុះ ផ្ទៃដដីាំដុុះសរបុ 

(ហរិតា) 

ផ្ទៃដទីទលួទល

សរបុ(ហរិតា) 

ទនិនទលជាមធ្យម 

(នតាន/ហរិតា) 

បរមិណទលសរបុ 

(នតាន) 

១ លរាណៈក្រួសារ ៥ ៦៧៤ ៤ ៤៩៦ ១៨.៣៥ ៨២ ៤៩០ 

២ លរាណៈក្រុមហ ុន ៧៧៦ ៣០ ២០ ៦០០ 

សរុប ៦ ៤៥០ ៤ ៥២៦ ១៨.៣៥ ៨៣ ០៩០ 
 

 

២.ទិននទល  

   ពូជខ្នុរការ ុតដដលក្តូវតាមសតង់ដរសក្មប់នាំនេញរពឺូជខ្នុរការ ុតក្បនេទថ្មីរបស់នវៀតណមដដលដាំបាន

ទិននទលខ្ពស់ ដទែមូលលអ សាេ់នក្េើន និងមនរសជាតិដទអម។ តាមការអនុវតតជារ់ដសតង ខ្នុរការ ុតក្បនេទពូជថ្មីរបស ់  

នវៀតណមដដលរសិរររ៏ដេូជាក្រុមហ ុននិយមដាំននពលបេចុបបននរឺទទលួបានទិននទលចាប់ពី ២៦នតាន ដល់៣០

នតានរនុង១ឆ្ន ាំ និងរនុង១ដទែមនទមងន់ពី ១០រ.រ នៅ ២០រ.រ។ ដទែខ្នុរដដលក្តូវតាមសតង់ដរនាំនេញរឺមនទមងន់

ចាប់ពី៩រ.រ ន ើងនៅ និងមនសណា នមូលលអ។ 

 

៣.រយៈម្រលដដំ៉ុះរហូតទទួលទល  

ខ្នុរការ ុតចាប់នទតើមនេញផ្កា  រតឹប នៅដខ្ទី១២ ឬ ដខ្ទី១៣ បនៃ ប់ពីការដាំដុុះ  និងក្បមូលទលវរគដាំបូងរឺរនុង

រាំ ុងដខ្ទី១៨ នៅដខ្ទ១ី៩។ 

 

៤.អាយ៉ុកាលរបស់ខ្នរុ  

ក្បសិនមនការដថ្ទាំដឹតដល់ មិនមនឌួងសុី ខ្នុរអាេមនអាយុពី១៥នៅ២០ ឆ្ន ាំ។ 

 

៥.ការព្បមូ្លទល  

ការក្បមូលទលជាបនៃុររបស់អនរទិញ ដដលេុុះនៅក្បមលូទិញដល់េមា រ នដយនបុះដតដទែខ្នុរណចាស់

ក្តឹមក្តូវ និងមនក្ទង់ក្ទយលអ។ 
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៦.ទីទារ 

      ខ្នុរការ ុតរឺសក្មប់លរ់រនងុក្សុរ និងនាំនេញនៅក្បនទសនវៀតណម និងក្បនទសេិនជាក្បនេទខ្នុរមូលក្សស់។ 
  

 

    
      

      

        

៧.និនាន កាតផ្ម្ៃ 

µតផ្មែទបបាំទុត ១២០០នរៀល/រ.រ និងតផ្មែខ្ពស់បាំទុត ២៦០០នរៀល/រ.រ តផ្មែខ្នុរមូល ឈ្មួ ញេុុះនៅទិញ

ដល់េមា រ។ តផ្មែបេចុបបនន ២០០០នរៀល -២៣០០នរៀល/រ.រ។ 

µសក្មប់ការលរ់រាយរនុងក្សុរ តផ្មែខ្នុរមូលពី ៣០០០នរៀល នៅ៥០០០នរៀល/រ.រ។ 
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៨.បម្ចេរម្ទសផ្នការដដំ៉ុះ និងថែទ ំ

រ)-ការនរៀបេាំដ ីនងិកាបរ់នតត ៖ 

-េជួរនលើរទី១ ហាលនចាលឱ្យឆ្អិនដី និងនលើរទី២ េជួរដក្ប រាស់ និងេជួរពូនរង (នដើមបីរុាំឱ្យជា ាំទឹរ) រងរមពស់ 

០.៤ម៉ា ទទឹងរង ៣ម៉ា ដាំរណត លរង។ 

 -ជីររនតត ជនក្ៅ ០.៤ម៉ា ទាំហាំ ០.៤ម៉ា x០.៤ម៉ា (រឺអាក្ស័យនៅតាមក្បនេទដីសាំបរូជីជាតិ ដីលអទុស ដីធ្រូ ឬ

ដី នខ្សុះរឹង)។ រមែ តពីរនតត មយួនៅរនតត មយួពី ៣ម៉ា នៅ ៣.៥០ម៉ា។ សក្មប់ពូជខ្នុរការ ុតថ្មីរបស់នវៀតណមដាំ 

ពីរុមព១នៅ១រមែ ត ៣ម៉ា x ៣ម៉ា។ នរអាេដាំនដើមខ្នុរការ ុតបានពី ១០០០ នៅ ១ ១០០នដើមរនុង១ហិរតា។ ដីរនុង        

រនតត ដដលជីរនេញន ើងមរក្តូវដេរជាពីររាំនរ ដីមុខ្នលើ និងដីក្សទប់ខាងនក្កាម នហើយហាលដីននុះឱ្យសងួ ត

ក្បមណ ៥ផ្ថ្ងនដើមបសីមែ ប់នមនរារ។ 

-ដរជី់រាំប៉ាុសក្ទប់បាត ពី២នៅ៥រ.រ/រនតត   

-ដរថ់្ន ាំរនណត ៀរ ១រ.រ/១០រនតត  

-ក្តូវទុររនតត ដដលនរៀបេាំនហើយរនុងរយៈនពល ២នៅ ៣ សបាត ហ៍ 

  

ខ្)-ការនក្ជើសនរើសពជូ ៖ 

 -ក្តូវនក្ជើសនរើសពូជខ្នុរបាំនៅ នក្រុះវាមនពូជសុទធលអ ឆ្ប់បានដទែ 

-នរើសយរពូជខ្នុរមនដខ្ែបនក្េើនសាេ់ក្កាស់។ 

 

រ)-ការដាំ៖ ជាទូនៅនដើមខ្នុរអាេដាំបានក្រប់រដូវ េាំនរុះដីខ្ពងរ់ាបមិនជា ាំទឹរួរដាំនៅរដូវនេែៀងធ្លែ រ់នក្រុះ

ទទួលទឹរនេែៀងនិងសាំនណើមបានជាក្បចាាំអាេធ្ូរក្សាលរនុងការនក្សាេទឹរ។  រើដដជីា ាំទឹរ មនក្បព័នធទឹរក្រប់ក្នន់

រួរដាំនក្កាយរដូវដេ់ទឹរនេែៀង។ 
 

 
 

-រនូខ្នុរក្តូវររសទសាំទុរ១សបាត ហ៍មុននពលដាំ 

-មុនយរនៅដាំក្តូវផ្កអ រការនក្សាេទឹរ២ផ្ថ្ងនលើរូនខ្នុរ 

 ដដលទសាំនដើមបីរុាំឱ្យដបរដ ី

-បរថ្ង់នេញរុាំឱ្យដបរដ ី

-ដរ់រនូខ្នុររនុងរនតត រេួរប់ដីនដយររសថ្ង់រុុំបាំនៅនៅ

នលើដីក្បដហល១ធ្លន បផ់្ដ 

-លប់ដីសងាត់ថ្នមៗរេួយរដមរនឈ្ើនដតដរបររនតត េង

ទប់ជាមួយរនូខ្នុរ។ 
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ឃ)-ការដថ្ទាំ នងិដរជ់ ី៖ 

-កាត់ថ្ង់រុុំបាំនៅនេញនក្កាយដាំបាន១ដខ្ 

-នបើមនសតវលអិតសុីក្តួយក្តូវនក្បើថ្ន ាំសមែ ប់សតវលអិត  

-ដរ់ជីបាំប៉ាននដយនក្បើជី ១៥-១៥-១៥ ឬ DAP លាយជាមយួជីធ្មមជាតិអាេម៍មន់សក្មប់ជាំនួយសែ ឹរ  

 និងនដើមលូតលាស់លអ 

 -កាត់សមអ តនមម ជុាំវិញរល់ខ្នុរ (រុាំនក្បើថ្ន ាំបាញ់នមម នៅដរបររល់ខ្នុរ) 

-នក្បើថ្ន ាំបាញ់នមម ដដលនៅឆ្ង យពីរល់ខ្នុរ 

-នៅនពលខ្នុរមនរតឹប ក្តូវបាញ់ថ្ន ាំការរររតឹបលាយជាមួយថ្ន ាំបាំប៉ានជាំនួយដទែ 

-ក្បសិនមនក្កា ក្តូវបាញ់ថ្ន ាំក្កា បាញ់នលើដទែនៅនពលផ្ទែធ្ាំ  

 

ង)-ការនក្សាេទរឹ ៖ 
  

 
 

េ)-ការតារដ់តងដមរ ៖ 

-នៅឆ្ន ាំទី១ក្តូវកាត់ក្តួយេុងនេញនដើមបីឱ្យដបរដមរ  

-កាត់ដមរមិនសូវលអនេញជានរៀងរាល់ឆ្ន ាំដូេជា៖ដមរចាស់មិនទតល់ដទែ. ដមរមនជមងឺ. ដមរដុុះបន្ញើដរអរ.. 

 

 

-នៅរដវូក្បាាំងក្តូវនក្សាេទរឹ ២ដង/សបាត ហ៍ 

-នរៀបក្បព័នធទុនោដាំណរ់ទឹរដរ់តាមរល់ខ្នុរនដយ 

 រក្មិត ៦០លីក្ត/នម៉ា ង 
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ឆ្)-រនបៀបក្បមលូទល ៖ 

-មិនក្តូវនបុះដទែខ្នុរទមែ រ់នលើដី នពលនដើមខ្ពស់ក្តូវន ើងនបុះនិងដរ់រនុងសដក្ងរបងហតូេុុះ 

-រួរកាត់ដទែខ្នុរឱ្យមនជាប់ទង។ 

 

៩.ការសននិដា ន 

បេចុបបនន ដទែខ្នុររាំពុងមនតក្មូវការទីទសរនាំនេញខ្ពស់ នដយឈ្មួ ញេុុះក្បមូលទិញដល់េមា ររនុងបរិមណ

(មនប៉ាុនម នយរទាំងអស់) ក្ពមទាំងមនតផ្មែសមរមយ។ នដយមលូនហតុននុះ រសរិររ៏ដេូជាក្រុមហ ុនបាននាំនន

សក្មុរដាំដាំណាំខ្នុរដដលជាក្បនេទដាំណាំអេិផ្្នតយ៍ ងាយដាំ និងឆ្ប់ឱ្យទល។  នទុះជាោ៉ា ងននុះរតី រួររិតរអូាំពី

តក្មូវការនិងការទគត់ទគង់ននពលអនរតដ៏ខ្ែីខាងមុខ្ នក្រុះទលិតទលននុះរឺពឹងដទអរទាំងក្សុងនលើទីទសរក្បនទស

េិននិងនវៀតណម រនុងខ្ណៈដដលក្បនទសនវៀតណមរ៏រាំពុងសក្មុរដាំខ្នុរក្បនេទននុះជានក្េើនដដរ។ មយួវិញនទៀត 

ក្បសិននបើការដថ្ទាំមិនបានដឹតដល់ នធ្វើឱ្យនដើមខ្នុរមនជាំង ឺ(ឌួងសុី) អាេនឹងមនការខាតបង់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

 

១០.ផ្ែៃម្ដើម្ និងការចំណាយម្លើការថែទដំំណាខំ្នរុរនុង១ហិរតា 

(រមែ តពីនដើម១នៅ១នដើម ៣ម៉ា x ៣ម៉ា ) រនុង១ហិរតា=១១០០នដើម ជាក្បនេទពជូថ្មីរបស់នវៀតណម ដទែធ្ាំ សាេ់ក្សួយ សតង់ដរសក្មប់នាំនេញនៅក្បនទសេិន 

 

បរិោយ ដរតា 
េាំនួន តផ្មែ/ដរតា សរុប េាំនួនសារ េាំណយសរុប 

ដរតា (នរៀល) (នរៀល) រុំនលាុះ ជាមួយការរុំនលាុះ 

I-ចំណាយម្លើការចាប់ម្ទតើម្ដដំំបងូ 22,696,000   15,777,905 

   រ.ចណំាយថព្បព្បួល       15,016,000   15,016,000 

ផ្ថ្ែេជួរនលើរទី១ (េជួរហាលដីនចាលឱ្យឆ្អិនដី) នលើរ 1 180,000 180,000   180,000 

ផ្ថ្ែេជួរនលើរទី២ ដក្បដី និងរាស់ នលើរ 1 180,000 180,000   180,000 

េជួរពនូរង (នដើមបរីុាំឱ្យជា ាំទឹរ) រមពស់ ០.៤ម៉ា ទទឹងរង ៣ម៉ា ដាំរណត លរង នលើរ 1 180,000 180,000   180,000 

ឈ្នួលកាប់រនតត  និងដាំ (រនតត ជនក្ៅ០.៤ម៉ា ទាំហាំ ០.៤ម៉ា x ០.៤ម៉ា) រនតត  1100 4,000 4,400,000   4,400,000 

ជីរាំប៉ាុសក្ទប់បាត ពី២នៅ៥រ.រ/រនតត  (រិត៥រ.រ/រនតត  x១១០០រនតត ) 
នតាន 5.5 492,000 2,706,000   2,706,000 

ជីរាំប៉ាុសតផ្មែ ១២០ $/នតាន 

ថ្ន ាំសមែ ប់សតវលអិត (ថ្ន ាំរនណត ៀរ ) នក្បើ១រ.រ/១០រនតត =៥០រ.រ រ.រ 110 2,000 220,000   220,000 

ពូជ (១១០០នដើម x ៦៥០០៛/នដើម) (ពូជរបស់សួនរសរិមមដាំណាំខ្នុរ Lifegro IV) នដើម 1100 6,500 7,150,000   7,150,000 

   ខ្.ចណំាយម្ិនថព្បព្បួល   
    

7,680,000   761,905 

ក្បព័នធទរឹ ទុនោដាំណរ ់( ៤០០ដុលាែ រ/ហ.ត រយៈនពលនក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ ) សរុប     1,600,000 15 106,667 

ម៉ា សីុនបូមទឹរ រមែ ាំង៨នសស + រាលបូម (រយៈនពលនក្បើក្បាស់ពី៥ នៅ១០ ឆ្ន ាំ) ឈុ្ត 1 3,280,000 3,280,000 7 468,571 

ជីរក្សុះ (៥០០០ដម៉ាក្តរីប) (នក្បើក្បាស់ ១៥ឆ្ន ាំ)   
    

2,800,000 15 186,667 
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II-ចំណាយម្លើការថែទឆំ្ន ទំី១ 4,761,600   4,761,600 

ថ្ន ាំសមែ ប់សតវលអិតនិងថ្ន ាំបាំប៉ាន (៣ដខ្បាញ់មតង (៤ដង/ឆ្ន ាំ) ១ឈុ្ត 
ដង 4 100,000 400,000 

  

400,000 

១ឈុ្តតផ្មែ ១០០០០០៛/មតង 

ឈ្នួលបាញ់ថ្ន ាំសតវលអតិនិងថ្ន ាំបាំប៉ាន ដង 
4 100,000 400,000   400,000 

ជី DAP ដរ់មតង២៥រ.រ/ហ.ត ១ឆ្ន ាំដរ់៤ដង=១០០រ.រ=២ការុង ការុង 
2 120,000 240,000   240,000 

ជីអាេម៍មន់ធ្មមជាត ិ២រ.រ/រុមព ដរ់២ដង/ឆ្ន ាំ x១១០០រុមព=៤៤០០រ.រ 

ការុង 183 2,000 366,000 

  

366,000 
១ការុង=២៤រ.រ តផ្មែ ២០០០៛/ការុង 

ឈ្នួលកាត់នមម ជុាំវិញរល់ ៦ដង/ឆ្ន ាំ, ៤ផ្ថ្ង/មតង, ៤០០០០៛/ផ្ថ្ង ដង 24 40,000 960,000   960,000 

ថ្ន ាំបាញ់នមម  (៦ដង/ឆ្ន ាំ) ដង 6 79,000 474,000   474,000 

ឈ្នួលបាញ់ថ្ន ាំនមម   ដង 6 100,000 600,000   600,000 

ម៉ាស ូតបមូទរឹ នក្សាេរយៈនពល៦ដខ្ នៅរដូវក្បាាំង 
លីក្ត 288 3,200 921,600 

  

921,600 

១ដខ្នក្សាេ៨ដង (១សបាត ហ៍នក្សាេ២ដង=៤៨ដង មតង ៦លីក្ត=២៨៨លីក្ត 

ផ្ថ្ែតារ់ដតងដមរ (កាត់ក្តួយេុងនេញ) ២នរ់ x ៥ផ្ថ្ង ផ្ថ្ង/នរ ់ 10 40,000 400,000   400,000 

III-ចំណាយម្លើការថែទឆំ្ន ទំី២  6,361,600   6,361,600 

ថ្ន ាំសមែ ប់សតវលអិតនិងថ្ន ាំបាំប៉ាន (៣ដខ្បាញ់មតង (៤ដង/ឆ្ន ាំ)  ដង 4 100,000 400,000 
  400,000 

ឈ្នួលបាញ់ថ្ន ាំសតវលអតិនិងថ្ន ាំបាំប៉ាន ដង 4 100,000 400,000   400,000 

ជី DAP ដរ់មតង២៥រ.រ/ហ.ត ១ឆ្ន ាំដរ់៤ដង=១០០រ.រ=២ការុង ការុង 2 120,000 240,000 
  

240,000 
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ជីអាេម៍មន់ធ្មមជាត ិ២រ.រ/រុមព ដរ់២ដង/ឆ្ន ាំ x១១០០រុមព=៤៤០០រ.រ 
ការុង 183 2,000 366,000 

  

366,000 
១ការុង=២៤រ.រ តផ្មែ ២០០០៛/ការុង 

ឈ្នួលកាត់នមម ជុាំវិញរល់ ៦ដង/ឆ្ន ាំ, ៤ផ្ថ្ង/មតង, ៤០០០០៛/ផ្ថ្ង ដង 24 40,000 960,000   960,000 

ថ្ន ាំបាញ់នមម  (៦ដង/ឆ្ន ាំ) ដង 6 79,000 474,000   474,000 

ឈ្នួលបាញ់ថ្ន ាំនមម   ដង 6 100,000 600,000   600,000 

ម៉ាស ូតបមូទរឹ នក្សាេរយៈនពល៦ដខ្ នៅរដូវក្បាាំង 
លីក្ត 288 3,200 921,600 

  

921,600 
១ដខ្នក្សាេ៨ដង (១សបាត ហ៍នក្សាេ២ដង=៤៨ដង មតង ៦លីក្ត=២៨៨លីក្ត 

ផ្ថ្ែតារ់ដតងដមរ (កាត់ដមរមិនសូវលអនេញ) ២នរ ់x ៥ផ្ថ្ង ផ្ថ្ង/នរ ់ 10 40,000 400,000   400,000 

បាញ់ថ្ន ាំការរររតឹបលាយជាមួយថ្ន ាំបាំប៉ានជាំនួយដទែ (ផ្ថ្ែថ្ន ាំ + ឈ្នួ លបាញ់) នលើរ 4 200,000 800,000   800,000 

ថ្ន ាំក្កា បាញ់នលើដទែ នៅនពលផ្ទែធ្ាំ ក្បសិនមនក្កា នលើរ 4 200,000 800,000   800,000 

ចំណាយសរ៉ុបរកីារចាបម់្ទតើម្ដ ំនិងការថែទរំហូតដលឆ់្ន ទំី២   
    

33,819,200   26,901,105 

ការវិភាគម្សដារិចេសព្ោបឆ់្ន ទំី២ 

ចំណាយសរ៉ុប  

  
    

  

  

26,901,105 
(េាំណយដក្បក្បួល+េាំណយរុំនលាុះនលើរទី១+េាំណយនលើការដថ្ទាំឆ្ន ាំទី១ +ឆ្ន ាំទី២) 

ចំណូលសក្មប់ការក្បមូលទលវរគទី១នៅដខ្ទី១៨ ) ពី១២នៅ១៣ដខ្នេញផ្កា រតឹប 

រ.រ 4,400 2,000 8,800,000   8,800,000 
ពីដខ្ទី១៨នៅ១៩ នបុះ រនុង១នដើមទុរខ្នុរ១ដទែ ទមងនព់ី៩នៅ១៥រ.រ/ដទែ 

រិតជាមធ្យម ១០រ.រ/ដទែ នងិទទួលទល៤០% នលើនដើមខ្នុរសរុប 

ដូេននុះ រនងុ១១០០នដើម ឱ្យទល ៤៤០នដើម x ១០រ.រ/នដើម = ៤៤០០រ.រ 

ចំណូល សក្មប់ការក្បមូលទលនៅវរគទី២ដខ្ទី២២នៅដខ្ទ២ី៤ )  

រ.រ 4,400 2,000 8,800,000   8,800,000 រនុង១នដើមទុរខ្នុរ១ដទែ ទមងនព់៩ីនៅ១៥រ.រ/ដទែ 

រិតជាមធ្យម ១០រ.រ/ដទែ នងិទទួលទល៤០% នលើនដើមខ្នុរសរុប ខ្នុរមូលនិងក្តូវខាន ត 
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ដូេននុះ រនងុ១១០០នដើម ឱ្យទល ៤៤០នដើម x ១០រ.រ/នដើម = ៤៤០០រ.រ 

លទធទលរនងុឆ្ន ទំ២ី        
    (9,301,105) 

III-ចំណាយម្លើការថែទឆំ្ន ទំី៣ 4,327,600   4,327,600 

ថ្ន ាំសមែ ប់សតវលអិតនិងថ្ន ាំបាំប៉ាន (៣ដខ្បាញ់មតង (៤ដង/ឆ្ន ាំ) ១ឈុ្ត 
ដង 4 100,000 400,000 

  

400,000 

១ឈុ្តតផ្មែ ១០០០០០៛/មតង 

ឈ្នួលបាញ់ថ្ន ាំសតវលអតិនិងថ្ន ាំបាំប៉ាន ដង 4 100,000 400,000   
400,000 

ជី DAP ដរ់មតង២៥រ.រ/ហ.ត ១ឆ្ន ាំដរ់៤ដង=១០០រ.រ=២ការុង ការុង 2 120,000 240,000 
  

240,000 

ជីអាេម៍មន់ធ្មមជាត ិ២រ.រ/រុមព ដរ់២ដង/ឆ្ន ាំ x១១០០រុមព=៤៤០០រ.រ 

ការុង 183 2,000 366,000 

  

366,000 
១ការុង=២៤រ.រ តផ្មែ ២០០០៛/ការុង 

ម៉ាស ូតបមូទរឹ នក្សាេរយៈនពល៦ដខ្ នៅរដូវក្បាាំង 

លីក្ត 288 3,200 921,600 

  

921,600 

១ដខ្នក្សាេ៨ដង (១សបាត ហ៍នក្សាេ២ដង=៤៨ដង មតង ៦លីក្ត=២៨៨លីក្ត 

ផ្ថ្ែតារ់ដតងដមរ (កាត់ដមរមិនសូវលអនេញ) ២នរ ់x ៥ផ្ថ្ង ផ្ថ្ង/នរ ់ 10 40,000 400,000 
  

400,000 

បាញ់ថ្ន ាំការរររតឹបលាយជាមួយថ្ន ាំបាំប៉ានជាំនួយដទែ (ផ្ថ្ែថ្ន ាំ + ឈ្នួ លបាញ់) នលើរ 4 200,000 800,000 
  

800,000 

ថ្ន ាំក្កា បាញ់នលើដទែ នៅនពលផ្ទែធ្ាំ ក្បសិនមនក្កា នលើរ 4 200,000 800,000 
  

800,000 

ការវិភាគម្សដារិចេសព្ោបឆ់្ន ទំី៣ 

µេាំណយនលើការដថ្ទាំឆ្ន ាំទ៣ី            
4,327,600 
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µេាំណយនលើការរុំលស់ក្បចាាំឆ្ន ាំ           
761,905 

µលទធទលខាត/េាំនណញនៅរនងុឆ្ន ាំទី២      
  

    
(9,301,105) 

ចំណលូរកីារលរ់ខ្នរុរនងុឆ្ន ទំី៣ 

រ.រ 26,400 2,000 52,800,000   52,800,000 

ចាប់ពីឆ្ន ាំទ៣ី ការក្បមូលទលរឺបនតបនៃ ប់នន រយៈនពលនពញ១ឆ្ន ាំ ជាសរុបរ៖ឺ 

រនុង១នដើមទុរព៣ីនៅ៤ដទែ រតិជាមធ្យម ៣ដទែ/នដើម ទមងន់រតិជាមធ្យម ១០រ.រ/ដទែ 

នសម ើនឹង ៣០រ.រ/នដើមនិងទតល់ទល៨០%នលើេាំនួននដើមសរុប=៨៨០នដើម 

ដដលឱ្យទលលអ 

នសម ើនឹង ៣០រ.រ/នដើម x ៨៨០នដើម = ២៦.៤០០រ.រ 

លទធទលរនងុឆ្ន ទំ៣ី           
38,409,390 

 

 

សោា ល់៖ 

-ដាំណាំខ្នុរការ ុតរឺទទួលបានក្បារ់េាំនណញចាប់ពីឆ្ន ាំទី៣ន ើងនៅ 

-លទធទលខាងនលើរឺរិតនលើទិននទល និងតផ្មែដដលទបបាំទុត (ទិននទលពី៣ នៅ៤ដទែ/នដើម ដតរិតជាមធ្យមដត៣ដទែ/នដើម រើដទមងន់រឺពី១០ នៅ១៥រ.រ/ដទែ ប៉ាុដនត

រិតជាមធ្យមដត១០រ.រ/ដទែ និងតផ្មែបេចុបបននរឺពី ២០០០៛ នៅ ២៦០០០៛/រ.រ ប៉ាុនតនលើរយរដតតផ្មែ ២០០០៛/រ.រដតប៉ាុនណណ ុះ)។ 

-ចាប់ពីឆ្ន ាំទី៤ រនុង១នដើមអាេមនពី ៥-៧ ដទែ រិតជាមធ្យម ៦ដទែ/នដើម ដដលជាក្បនេទដទែលអ ទមងន់ពី ១០ នៅ ២០រ.រ/ដទែ និងអាេឱ្យទលរហូត ៩៥% ផ្នេាំនួន

នដើមដដលដាំ នហើយក្បារ់េាំនណញរ៏មនការនរើនន ើងដដរ។ 

-េាំណយនលើការដថ្ទាំរនុងឆ្ន ាំទី៤ រឺមនការនរើនន ើងនលើការបាញ់ថ្ន ាំសតវលអិត និងថ្ន ាំក្កា។ 


